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 ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ তফতভল্লা ওয়া ারাতু ওয়া ারাভ অরা 

যাূতরল্লা। অল্লাহুম্মা আতি অ অরুকা আরভান নাতপয়া ওয়া অভারান ভুতাকব্বারা। 

অনাযা ফাআ ভাদায়াযা শুরুয দু’অগুদরা দে তনন আনাঅল্লা। এযয ফাআ ভাদায়াযা 

দদন, অজদক অভযা কী তফলয় তনদয় অদরাচনা কযদত াতয? 

ঈতিত এক বাআঃ অজদক দনেয প্রতত অদফ ও ম্মান প্রদশন প্রংদগ অদরাচনা কযা 

মায়। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ ভাাঅল্লা! তেন্ত দাভী একতি িতক। তদফ তায 

অদগ দ াি দ াি কদয়কতি কথা ফদর তনআ। 

এক. এআ ভজতর অভাদদয ফায জনে ঈমু্মক্ত। 

দুআ. আততূদফশ অভযা তামতকয়ায গুরুত্ব ও প্রদয়াজনীয়তা ম্পদকশ অদরাচনা কদযত রাভ। তাআ 

অা কতয, অনাযা এআ ভজতরদয গুরুত্ব দকাদনা বাদফআ দ াি কদয দদখদফন না। 

ততন. ভজতরদ অনাদদয ফায ূণশ ভদনাদমাগ কাভে। কাযণ, এখাদন এভন দনক বাআ 

অদ ন মাযা তনদজদদয দনক তজম্মাদাতযদক ত দন দযদখ ভজতরদ তযক দয়দ ন। তাআ 

অভাদদয কতশফে, বাআদদয ভদয়য কদয কযা। 

দ্বীদনয একতি ঈূর দে, গুরুত্বূণশ দকাদনা কাজ এক াদথ কদয়ক জন তভদর কযদর 

দখাদন ফায ঈতিতত ও ভদনাদমাগ ভান ওয়া চাআ। 
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 অদযকতি কথা র, দকঈ মখন অনায কাদ  দকাদনা তফলদয় ভাদায়াযা চান তখন অনায 

ঈতচৎ, ভাদায়াযা দদয়া। কাযণ, অনায ঈয অনায বাআদয়য ক অদ । অতন তাাঁয 

করোণকাভী দফন, তাাঁদক নাীা তদদফন। ভাদায়াযা দদয়ায ভাধেদভ অতন তা কযদত 

াদযন। তাআ মখনআ অভাদদয কাদ  দকাদনা তফলদয় ভাদায়াযা চাওয়া দফ অভযা ফেআ 

দকাদনা না দকাদনা ভাদায়াযা তদদফা। এ ফোাদয দকাদনা প্রকায ফদরা কযদফা না 

আনাঅল্লা। 

অভাদদয স্মযণ যাখদত দফ দম, অভাদদয প্রতততি কাজআ অল্লা দদখদ ন। মতদ এভন য় 

দম, অভাদদয কাঈদক ফরা র, ‘বাআ! ভাদায়াযা দদন’। তকন্তু দদখা দগর, ওআ বাআ দকান 

ভাদায়াযা তদদেন না। তাদর ফোাযতি দকভন দয় মাদফ বাআ! দপদযতাযা মতদ দনাি কদয 

যাদখন, কাযা ভাদায়াযা তদদরা এফং কাযা তদদরা না তাদর? এখাদন রক্ষ্েণীয় ফোায দে, 

অতন জাদনন না, অল্লা য়দতা অনায ভাদায়াযাতিআ  ন্দ কযদফন এফং দনক 

বাআদক তদদয় দ নুমায়ী অভর কতযদয় তনদফন। অয অতন এয ূণশ প্রততদান দদয় মাদফন 

আনাঅল্লা। তাআ ভাদায়াযা তদদত কখদনা ফদরা কযদফন না বাআ! 

োাঁ, মতদ তক ুআ ফরায না থাদক তাদর ফরদত াদযন দম, বাআ! অাতত অভায তক ুআ 

ফরায দনআ। তএফ মখনআ দকাদনা বাআ অনাদক তক ু তজদে কযদফন তখন ফেআ 

তক ু না তক ু ঈত্তয তদদফন। এদতও আনাঅল্লা অল্লা অনাদক ওয়াফ তদদফন। 
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 অদর বাআ অভাদদয এআ দ্বীন দম কত ুন্দয, তা ফদর ফুঝাদনা মাদফ না। দ াি দ াি 

অভদরয ঈযও অল্লায ক্ষ্ দথদক ওয়াদফয দঘালণা যদয়দ । তকন্তু অভাদদয ভোিা 

র, অভযা শুধু ফে ফে দনক অভদরয তদদকআ রক্ষ্ে কতয। দ ািগুদরায তদদক দতভন একিা 

রক্ষ্ে কতয না। থচ দ াি দ াি দনক অভরগুদরাও এক একতি ভা ভূরেফান ভুক্তায ভদতা! 

দমভন ধরুন, অতন দকান যাস্তা তদদয় দাঁদি মাদেন। ঠাৎ অনায নজদয ের, যাস্তায় 

একিা দদযক দে অদ । অতন বাফদরন, দদযকিা যাস্তা দথদক তুদর দূদয দপদর দদআ। 

তকন্তু যক্ষ্দণআ বাফদরন, ফায াদয়আ দতা জুতা থাদক, দদযকিা অয দতভন কী ক্ষ্তত 

কযদফ? তা াো ওিা ধযদর, না জাতন ভানুল কী বাদফ? এ ফ কথা দবদফ দদযকিা অয 

তুরদরন না। তকন্তু দয াধাযণ দকাদনা এক ভুরভান বাআ দআ দদযকিা দদদখ বাফদরা, 

‘এয দ্বাযা দতা দকঈ কষ্ট দদত াদয’ এ কথা দবদফ দ ওিাদক যাস্তা দথদক তুদর দূদয 

দপদর তদর। 

াতদদ এদদ , যাুরুল্লা াল্লারাহু অরাআত ওয়া াল্লাভ ফদরদ ন ‘যাস্তা দথদক কষ্টদায়ক 

ফস্তু তযদয় দদয়া ইভাদনয একতি াখা। একিু তচন্তা করুন, াভানে একতি দদযক যাদনাও 

ইভাদনয একতি াখা। এতি কায কথা? যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাদভয কথা! 

অয অল্লায কাদ  ইভাদনয এক একতি াখায ভূরে দনক দনক দফত! 

তাআ অভযা দকানও অভরদক ফদরা কদয দ দে দদফ না, ফােত তা মত দ াদিাআ দাক। 
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 একতি ঘিনা 

একতি ঘিনা ফতর। ঘিনাতি অভাদদয এক বাআদয়য। একতদন তততন ফাায় ত দরন। কী এক 

কাযদণ ফাায় একিু দদতয দয় দগদ  তাআ অদযয জাভাত  ুদি মাদফ মাদফ ফিা। তততন 

বাফদরন, ভতজদদ তগদয় এখন তক অয জাভাত ধযদত াযফ? যক্ষ্দণআ তাাঁয ভদন র, 

অভায এত তচন্তা কযায দযকায তক? অভায কাজ ভতজদদ মাওয়া অতভ মাআ। দে দে 

যওনা দয় দগদরন। নাভাম দল কদয তচন্তা কযদরন, অতভ দতা ভতজদদ ফদ তক ু ভয় 

তজতকয কযদত াতয। ফাায় দতা দতভন দকান কাজ দনআ। তখন ফদ ফদ তক ুক্ষ্ণ তজতকয 

কযদরন। এযয মখন দফয দরন দদদখন, ভতজদদয ফাআদয একজন তভতকন ফা। 

বাফদরন, অতভ দতা তক ু াদাকা কযদত াতয। দে দে তক ু াদাকা কযদরন। 

দদখুন, এআ বাআ কদভ ঈতঠদয়ত দরন ভাত্র একতি দনক অভর কযায জনে, তকন্তু অল্লা তাাঁদক 

ততন ততনিা দনক অভর কযায তাওতপক তদদয় তদদরন। ুফানাল্লা, অল্লাহু অকফায! 

াদাকা খুফআ গুরুত্বূণশ একতি দনক অভর 

াদাকায তফলদয় তক ু কথা ফতর। াদাকা একতি খুফআ গুরুত্বূণশ একতি দনক অভর। তদফ 

অভযা এদক দতভন একিা গুরুত্ব দদআ না। াদাকায ঈকাতযতায কথা ফদর দল কযা মাদফ 

না। কুযঅদন এফং াতদদ াদাকায ফহু ঈকাতযতায কথা এদদ । অল্লা অভাদদয 

ফাআদক তাওতপক দান কদযন। 
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 অদযকতি ঘিনা ফতর। একফায এক ডাকাত এক যাস্তা তদদয় মাতের। ঠাৎ দদখর, যাস্তায 

াদয এক রুতিয দদাকাদন একতি ভাত্র রুতি ফতষ্ট অদ । একজন গতযফ দরাক এদ 

দআ রুতিিা দদাকানদাদযয কা  দথদক তকনর। দ তখনও রুতিতি াদত দনয়তন এযআ ভদধে 

এক ধনী দরাক এদ তদগুণ দাভ তদদয় রুতিতি তকদন তনদত চাআর। তখন গতযফ দরাকতি 

ফরদরা, এআ রুতিতি অভায প্রাে। তা াো অজ অভায ঘদয দকানও খাফায দনআ। এতি না 

তনদয় দগদর অভায দভদয়যা না দখদয় থাকদফ। ধনী দরাকতি তায কথায দকান াত্তাআ তদর না। 

একিু দূয দথদক ওআ ডাকাত ফোাযতি রক্ষ্ে কযদরা। দ এতগদয় এদ ধনী দরাকতিয দদয়া 

দাদভয তদগুণ দাভ তদদয় দদাকানদাদযয কা  দথদক রুতিতি তকদন তনর এফং গতযফ দরাকতিয 

াদত তুদর তদর। দ তাদক শুধু এিুকু ফরর দম, অনায দভদয়দদযদক অভায জনে একিু 

দদায়া কযদত ফরদফন। এ ঘিনায তক ু তদন যআ অল্লা ওআ ডাকাতদক দদাদয়ত দান 

কদযন। যফতশীদত দ স্বদে দদদখত র, দকায ওআ অভর অয গতযফ দরাকতিয দভদয়দদয 

দদায়ায ওতরায়আ অল্লা তাদক দদাদয়ত দান কদযদ ন। 

অভযা অভাদদয ূদফশয কথায় তপদয মাআ। ফরত রাভ, ওআ বাআ ভাত্র একতি দনক অভর 

কযায জনে কদভ ঈতঠদয়ত দরন তকন্তু অল্লা তাাঁদক ততন ততনিা দনক অভর কযায তাওতপক 

তদদয় তদদরন। মায ভদধে একতি ত র াদাকা। 

এফায দকাদনা বাআ একিু তক ফরদত াযদফন দম, এতক্ষ্ণ মা মা ফররাভ তায াযকথাতি 

কী? 
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 ঈতিত এক বাআঃ কখদনা দকাদনা অভরদক দ াি ভদন কদয দ দে তদদত দনআ। 

অদযক বাআঃ দ াি দকাদনা অভরও ফদরা ফত না  াো চাআ। কাযণ, দ াি অভরতিআ 

য়দতা দনক ফে যভদতয দযজা খুদর তদদত াদয আনাঅল্লা 

৩য় অদযক বাআঃ অভর দদায়াদতয যাস্তা জ কদয। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ ভাাঅল্লা। এআ ফোাদয যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআত ওয়া াল্লাদভয একতি াতদও অদ । তততন ফদরদ ন, দতাভযা দকাদনা অভরদকআ 

তুে ভদন কদযা না।  

তএফ দকাদনা অভর মত দ ািআ দাক অভযা তা কযায দচষ্টা কযদফা। অভযা মতদ দ াি 

দ াি অভরগুদরা দফত কদয কযদত থাতক তাদর ফে অভর কযাযও তাওতপক জুিদফ 

আনাঅল্লা। 

অজ তাদর অভযা কী তখরাভ? কখদনা দকাদনা অভরদক দ াি ভদন কদয দ দে দদয়া মাদফ 

না। অল্লা অভাদদয ফাআদক তাওতপক দান কদযন। 

এফায অভযা অভাদদয ভূর অদরাচনা শুরু কতয আনাঅল্লা। 

অজদকয তফলয় দরা, ভাুর বাআদদয প্রতত অভাদদয অদফ ও ম্মান দকভন ওয়া ঈতচৎ? 

এখাদন ভূরত দুআতি তফলয়। প্রথভতি র, অদফ। তদ্বতীয়তি র, ভাুর বাআদদয াদথ অদফ। 
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 অদফ তফলয়তি অদর অখরাদকয ন্তবুশক্ত। তাআ চরুন, প্রথদভ অভযা অখরাক তফলদয় তক ু 

অদরাচনা কতয আনাঅল্লা। 

অনাযা জাদনন, অল্লা ুফানাহু ওয়া তায়ারা তফতবি নফীদদয ফোাদয তাদদয তফদল তক ু 

গুদণয কথা তফত্র কুযঅদন ঈদল্লখ কদযদ ন। দমভন, মযত অআয়ুফ অরাআত ারাদভয 

ফয। মযত দাঈদ অরাআত ারাদভয দাকয। মযত আফযাতভ অরাআত ারাদভয 

দকাভরতা ও দয়া আতোতদ। আমাদের প্রিয় রসূল াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাদভয 

ফোাদযও অল্লা তাঅরা তাাঁয একতি তফদল গুদণয কথা ঈদল্লখ কদযদ ন। ফরুন দতা বাআ! 

দতি কী? 

ঈতিত এক বাআঃ তাাঁয অখরাক। 

অদযক বাআঃ চাতযতত্রক তফত্রতা তথা অখরাক। 

৩য় অদযক বাআঃ 

٨٦:٤] َعِظيىَ  ُخهُقَ  نَعَهَىَ  َوإََِّكََ ] 

তনশ্চয়আ অতন ুভান চতযদত্রয তধকাযী। ূযা অর কারাভ-৪ 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ ফরুন দতা বাআ! এ দথদক অভযা কী তক্ষ্া দদত 

াতয? 
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 ৪থশ অদযক বাআঃ যাূরুল্লা াল্লারাহু অরাআত ওয়া াল্লাদভয ঈম্মত তদদফ অভাদদযদকও 

তাাঁয ভদতা ঈত্তভ চতযদত্রয তধকাযী দত দফ। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ অয? 

৫ভ অদযক বাআঃ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাদভয জীফদনয ফ তক ুআ 

নুযণদমাগে। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ অতভ মা ফুঝরাভ তা র, ভস্ত নফী যাুদরয ভদধে 

ফশদেষ্ঠ দরন, অভাদদয যাূর ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাভ। অল্লা তাঅরা 

তাাঁয দম গুণতিয কথা ঈদল্লখ কদযদ ন তা র, ঈত্তভ চতযত্র। অভযা তাাঁয ঈম্মত ওয়ায় 

অভাদদযদকও তাাঁয ভদতা ঈত্তভ চতযত্র জশন কযদত দফ। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া 

াল্লাদভয দেষ্ঠদত্বয ফহু কাযদণয ভদধে নেতভ একতি কাযণ র, তাাঁয ঈত্তভ চতযত্র। 

ঈতিত এক বাআঃ দাকয, ফয ও নোনে গুণাফরী দথদকও অখরাক ঈত্তভ, তাআ না বাআ? 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ জী বাআ এভনআ। কাযণ, কাদযা ভাদঝ দাকদযয গুণ 

থাকদর ফদযয গুণ নাও থাকদত াদয। অফায ফদযয গুণ থাকদর দাকদযয গুণ নাও 

থাকদত াদয তকন্তু অখরাদকয ভদধে ফয, দাকয  বাদরা বাদরা ফগুণআ যদয়দ । ফ 

গুদরায ভতষ্টআ র ঈত্তভ অখরাক। এতি দনক ভূরেফান একতি গুণ। এক াতদদ এদদ , 

 



 

 

11 

 

ভাুরদদয প্রতত অদফ ও ম্মান প্রদশন 

َِ َرُسولَُ قَالََ  َُ َصهَّى َللاَّ ٌََّ: َوَسهَّىََ َعهَْيهَِ َللاَّ َّ يٍ إِ  أََحاِسُُُكىَْ اْنِقيَاَيتَِ يَْووََ َيْجِهًسا ِيُِّي ُكىََْوأَْقَربَِ إِنَيََّ ُكىَْأََحبِ

 أَْخالقًا

যাূরুল্লা াল্লারাহু অরাআত ওয়া াল্লাভ ফদরদ ন, দকয়াভদতয তদন দতাভাদদয ভদধে তাযাআ 

অভায ফশাদক্ষ্া তপ্রয় দফ এফং অভায ফদচদয় তনকদি ফিান কযদফ মাদদয চতযত্র 

ুন্দয। জাদভ ততযতভমী, াতদঃ ২০১৮ 

দতা ফরত রাভ, যাূরুল্লা াল্লারাহু অরাআত ওয়া াল্লাভ ভস্ত নফী-যাূরদদয ভদধে 

ফশদেষ্ঠ। অয অল্লা তাঅরা তফত্র কুযঅদন তাাঁয দম গুণতিয কথা তফদল বাদফ ঈদল্লখ 

কদযদ ন তা র, তাাঁয ঈত্তভ চতযত্র। নফুওয়ত প্রাতিয ূদফশআ তাাঁয ভাদঝ এ গুণতি তফদেভান 

ত র। 

ঈত্তভ চতযদত্রয ুযস্কায শুধু দম অতখযাদত াওয়া মাদফ এভন নয়। ফযং এয তক ু ুযষ্কায ও 

ঈকাতযতা অল্লা তাঅরা তাাঁয ফান্দাদদযদক দুতনয়াদতআ দদন। তামতকয়াতুন নপদয দনক 

ফে একিা ং এআ অখরাকদক তনদয়আ। অল্লা তাঅরা অভাদদয ফাআদক ঈত্তভ 

অখরাদকয গুদণ গুণাতিত ওয়ায তাওতপক দান কদযন। 

এফায অভযা অভাদদয অদরাচে তফলদয়য তদ্বতীয় দয়দে অত। তদ্বতীয় দয়ে ত র, ভাুর 

বাআদয়য াদথ অদফ। এখাদন অভযা শুধু ভাুর বাআদয়য াদথ ংতিষ্ট অদদফয অদরাচনা 

না কদয এ তফলদয় অদযা ফোক বাদফ অদরাচনা কযদফা। দমন, ভাুর, ভাভুয, দ্বীতন বাআ, 
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 াধাযণ ভুতরভ বাআ ফায াদথ ংতিষ্ট অদফ ও অখরাদকয তফলয়তি এআ অদরাচনায় 

এদ মায়। 

ঈত্তভ অখরাদকয দনক াখা যদয়দ । তদফ দম ফ াখা দ্বাযা ঈত্তভ অখরাদকয প্রকা 

ফদচদয় দফত দয় থাদক তায ভদধে নেতভ র, তজফা তফলয়ক অখরাক। অজদক অভযা 

এ তফলয়তি তনদয় একিু অদরাচনা কযদফা আনাঅল্লা। 

তজফা তফলয়ক ঈত্তভ অখরাক 

ٍَْ ٍَِ عُه، هللا رضي ُهَريَرةََ أَبي َع ٍَْ»:  قَالََ وسهى عهيه هللا صهى انَُّبِيَِّ َع ٌََ َي ٍَُ َكا  َوانيَْووَِ بِاللَِ يُْؤِي

تَْ أَوَْ َخْيراًَ فَْهيَقُمَْ اآلِخرَِ ًُ  عَهَيْهَِ يتفق. «ِنيَْص

মযত অফূ হুযাআযা যাতম. দথদক ফতণশত, যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাভ ফদরদ ন,  

দম ফেতক্ত অল্লায ঈয এফং দকয়াভদতয তদদনয ঈয ইভান যাদখ দ দমন য় বার কথা 

ফদর, না য় চু থাদক। [ী ফুখাযী ও ী ভুতরভ[ 

 

ুফানঅল্লা! এআ াতদতি দম কত ফোক তা ফুঝাদনায ভদতা বালা অভায দনআ। াতদতি 

তনদয় ভাদঝ ভদধে তচন্তা কদয অতভ য়যান দয় মাআ দম, এয ফোকতা কত দফত! দতা 

বাআদয়যা! অনাযা অভাদক প্রথদভ ফে ফে দম দকাদনা ততনতি কতফযা গুনাদয নাভ ফরুন। 

এক বাআঃ গীফত কযা। 
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 অদযক বাআঃ তভথো ফরা ও ফেতবচায কযা। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ দদখুন বাআ, ফে ফে এআ ততনতি কতফযা গুনা দথদক 

অল্লায তাওতপদক অভাদদয জনে দফাঁদচ থাকা ম্ভফ মতদ অভযা ওআ একতি ভাত্র াতদদয 

ঈয মথামথ বাদফ অভর কতয। কাযণ, ততনতি গুনাআ ভূরত তজফা ংতিষ্ট গুনা। এভন 

তক তমনাও! কাযণ, তমনা ফেতবচাদযয ূচনা দচাখ অয তজফা তদদয়আ য়। প্রথদভ দচাখ তদদয় 

দদদখ এযয তজফা তদদয় তভতষ্ট তভতষ্ট কথা ফদর অর নোদয়য তদদয় গ্রয য়। 

রক্ষ্ে করুন, এক রাআদনয একতি াতদ থচ এয ভদধে কী ভূরেফান কথা ফদর দদয়া অদ । 

এআ একতি ভাত্র াতদআ অভাদদযদক দনক ফে ফে কতফযা গুনা দথদক যক্ষ্া কযায জনে 

মদথষ্ট তকন্তু অভাদদয দনদকআ এ ফোাদয ঈদাীন। অল্লা অভাদদয ফাআদক তাওতপক 

দান করুন। অভীন। 

াাফাদয় দকযাভ এফং অভাদদয ভাদঝ াথশকে 

এফায চরুন বাআ অভযা দদতখ এআ াতদদয াদথ অভাদদয তজদন্দতগয ম্পকশ তক? তায 

অদগ এক াদয়দখয খুফআ চভৎকায একতি কথা দানাআ। একফায এক াদয়খদক তজদে 

কযা দয়ত র দম, াাফাদয় দকযাভ এফং অভাদদয ভাদঝ াথশকে তক? তততন ঈত্তদয 

ফদরত দরন, াথশকে দতা দনক, তায ভদধে একতি ফে াথশকে র, তাাঁযা প্রদতেদকতি 

ুিাদক এ কথা ভদন কদয অভর কযদতন দম, এতি যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া 
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 াল্লাদভয ুিা ফা ততযকা! ক্ষ্ান্তদয অভযা প্রায় ফ ুিাদকআ এ কথা ভদন কদয দ দে 

দদআ দম, অদয এদতা ুিা! (পযম ওয়াতজফ দতা না) 

াদয়খ অযও ফদরন, দকঈ মতদ ফদর, ুিাদক বাদরাফাায কী থশ? তাদর ফরদফা, 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়া াল্লাদভয প্রদতেকতি ুিা -দাক তা মতআ দ াি দমভন 

ধরুন, ডান াত তদদয় ানাায কযা এফং ফাভ াত তদদয় তফত্রতা জশন কযা- অনায 

কাদ  দুতনয়া এফং দুতনয়ায ফ তক ু দক্ষ্া তপ্রয় দত দফ। এতিআ র যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআত ওয়া াল্লাদভয ুিায প্রতত বাদরাফাায থশ। 

অভাদদয জীফদনয াদথ াতদতিয ম্পকশ 

দতা ফরত রাভ, চরুন, অভযা একিু দদতখ, অভাদদয জীফদনয াদথ এ াতদতিয ম্পকশ 

কতিুকু? াতদতি ত দরা, কথা ফরদর বাদরা কথা ফদরা, না য় চু থাদকা। 

াতদদয ঈদেে র, অভযা দম দকাদনা কথা ফরদত চাআদফা তা ফরায অদগ একিু তচন্তা 

কদয তনদফা। কথাতি বাদরা তক না? বাদরা দর ফরদফা, না দর ফরদফা না। চু থাকদফা। 

দদখুন বাআ, ভানুদলয তদর খুফআ নযভ একতি তজতন। াভানে কথাদতআ দবদে মায়। অতন 

য়দতা কাঈদক দকাদনা কথা ফরদরন, অনায য়দতা আো ত র না, তাদক কষ্ট দদয়ায তকন্তু 

অনায কথা াভানে একিু এতদক ওতদক ওয়াদত তততন কষ্ট দদয় দপদরদ ন। 

অভাদদয ারাপগণ দকাদনা কাদজয ফোাদয কাজতি ারার ফা াযাভ এবাদফ ফরদতন না। 

তাাঁযা ফরদতন, কাজতি ঈত্তভ ফা নুত্তভ। তদফ ঈত্তভ ফা নুত্তভ ফদর তাাঁদদয ঈদেে ারার 
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 ফা াযাভআ ত। এবাদফ ফরায কাযণ র, তাাঁযা ঝুাঁতক তনদত চাআদতন না। তনদজদদযদক 

তক ুিা দরও তনযাদ ফিাদন যাখদতন। তদফ এয থশ এআ নয় দম, তাাঁযা তফলয়তিদক 

ষ্পষ্ট যাখদত চাআদতন। না, ফযং এতি দকফরআ তকশতায খাততদয কযদতন। তাাঁদদয  াত্রযা 

তঠকআ ফুঝদত াযদতা, ঈত্তভ ফা নুত্তভ ফদর ঈস্তাদদয ঈদেে কী? 

তজফায তফলয়তি এভনআ। ঝুাঁতকূণশ দকাদনা কথা একদভআ না ফরা চাআ। কাযণ, দকান কথা 

একফায ভুখ দথদক দফয দয় দগদরা তা অয তপযাদনা মায় না। তা দম কতদূয মশন্ত মাদফ তা 

একভাত্র অল্লাআ বাদরা জাদনন। 

এফায চরুন অভযা অভাদদয ফাস্তফ জীফন ম্পদকশ তক ু কথা ফতর। ফতশভাদন অভযা 

অভাদদয দ্বীনী বাআদদয াদথ যাতয কথা ফরায ুদমাগ কভআ াআ। তধকাং কথাআ 

এখন চোদি য়। অয এআ চোি এক ভা ভুতকদরয জায়গা। এখাদন কখদনা এভন য় দম, 

অতন তরখদরন একিা তকন্তু দয় দগর অদযকিা। এদত দকাদনা দকাদনা ভয় দকান বাআ 

কষ্ট দদয় দপদরন। তাআ অভযা ফ ভয় মথাম্ভফ তকশ থাকায দচষ্টা কযদফা আনাঅল্লা 

অল্লা তাঅরা অভাদদযদক দম তনদজয ভদনয বাফিা প্রকা কযায তাওতপক তদদয়দ ন, ভুখ 

তদদয় প্রকা কতয ফা াত তদদয় তরদখ কতয এতি অল্লা তাঅরায দনক ফে একতি  

দনয়াভত। অভাদদয ঈতচৎ এ দনয়াভদতয মথামথ কদয কযা। অভযা মতদ একিু হুাঁতয়ায আ 

তাদর অভযা অভাদদয প্রতততি কথাদক এফং প্রতততি রাআনদক ওয়াদফ তযণত কযদত 
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 াতয। অয মতদ হুাঁতয়ায না আ তাদর দদখা মাদফ, অভাদদয দকান কথায় ফা দকান দরখায় 

দকান বাআ ভদন কষ্ট দদয় দপরদরন। তকন্তু অভযা তা দখয়ারআ কযরাভ না। 

এআ কথািাআ একিু ুন্দয কদয ফরুন 

একতি ঈদাযণ দদআ। ধরুন, দকান এক বাআ অনাদক নক কযর, ‘বাআ! এিা একিু ফদর 

তদন’। দে দে অতন ফরদরন, ‘বাআ অনাদক মা ফদরত  অদগ ওিা দল কদযন’। অদয 

বাআ, অতন এআ কথািাআ একিু ুন্দয কদয ফরদত াদযন দম, ‘বাআ অতভ মা ফদরত  অতন 

একিু কষ্ট কদয অদগ ওিা দল করুন। এযয আনাঅল্লা অতন মা জানদত দচদয়দ ন 

তা ফদর দদদফা’। দদখুন, াভানে একিু তযফতশন কযাদত কথািা কত ুন্দয দয় দগর! 

ভদন যাখদফন বাআ! অনায একিা কথাদতও মতদ দকান বাআ ন্তদয াতকনা ান তদফ তা 

অনায জনে াদাকা ফদর গণে দফ। 

অতন অনায প্রদতেকতি কথাদক ুন্দয দথদক ুন্দয কদয ফরায দচষ্টা করুন। মা-আ ফরুন 

ুন্দয বাদফ ফরুন। বাআ! এয জনে দতা অনাদক অরাদা দকাদনা কষ্ট কযদত দে না। 

অরাদা দকাদনা ভয়ও তদদত দে না। শুধু একিু তনয়ত থাকদরআ দয় মাদে। 

এক বাআদয়য ঘিনা 

অতভ অনাদদযদক এক বাআদয়য একতি ঘিনা ফতর। ওআ বাআ ত দরন ভাুর। একফায তততন 

দকাদনা বাদফ জানদত াযদরন দম, তায ভাভুযযা তাদক বয় ান। তবি দকান কাযদণ না।  

তততন বাআদদয কা  দথদক কাদজয খুফ তাফ দনন তাআ। তখন ওআ বাআ দবদফ দদখদরন দম, 
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 তততন দতা বাআদদয াদথ দভাদিও কোকতে কদযন না ফযং বাআদদযদক দনক বাদরাফাদন। 

তাযযও এভন দকন র? তখন তততন তনদজ তনদজ ভুাাফা কদয ফুঝদত াদযন দম, তততন 

বাআদদয ফেতক্তগত তফলয় ম্পদকশ দকান দখাাঁজ খফয দনন না। এযয ওআ বাআ তঠক কযদরন, 

এখন দথদক ন্তত দু ততনিা কথা তদদয় দরও বাআদদয ফেতক্তগত তফলয় ম্পদকশ দখাাঁজ-খফয 

তনফ। এয তক ু তদন যআ ওআ বাআ তাাঁয ভাভুয বাআদদয কাদ  তপ্রয় াত্র দয় দগদরন। তাাঁযা 

তাাঁয জনে খুফ দদায়া কযদতন। একফায তাাঁয ভাভুযদদয ভধে দত এক বাআ অভাদক তাাঁয 

ফোাদয ফদরত দরন, ভুক বাআ মখন তজদে কযদতন, বাআ! অনায তযফাদযয ফাআ 

বাদরা অদ  দতা? তখন তাাঁয এআ একতি কথা শুদনআ ভনিা বদয দমত! 

তচন্তা কদয দদখুন বাআ, এআ কথাতি ফরায জনে তক খুফ দফত তযেভ কযদত য়? 

াল্টা তক ু না ফদর ফয করুন  

এদতা দগর কথা ফরায একিা তদক। এফায অদযকিা তদক প্রদেও তক ু ফতর। 

অভায ভাুর বাআ মখন অভায কাদ  দকাদনা কাদজয জফাফতদততা দচদয় ফদন এফং 

প্রদয়াজদন তক ু ক্ত কথাও ফদর দপদরন তখন দদখা মায়, অভযা দফ দদযান দয় মাআ। 

দচাযািাও দমন দকভন দকভন দয় মায়। এ ফোাদযও অনাদদয াদথ একদভ দখারাদভরা 

তক ু কথা ফতর। বাআ! এখাদন অদর অভযা ফাআ কাভরা খািত । এক কথায় অভযা কী 

কযত  বাআ? কাভরা খািত । অভযা ফাআ জািাদতয তফতনভদয় অল্লা ুফানাহু ওয়া 

তাঅরায কাভরা খািত । ফো, এিাআ র অর কথা। 
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 তদ্বতীয় কথা র, অভায এক বাআ অভায ঈয ভাুর তদদফ অদ ন অল্লাযআ হুকুদভ। 

মতদ অভাদক ক্ত দকান কথা ফরা ভাুর বাআদয়য কাদ  ক ভদন দয় থাদক অয তাআ তততন 

ফদর থাদকন তাদর অভায ঈতচৎ, ফয কযা। াল্টা দকান কথা না ফরা। কাযণ, অল্লা 

মতদ অভাদক তজদে কদযন, এ কথাতি তুতভ দকন ফরদর? তখন অতভ কী ঈত্তয দদদফা? মতদ 

অল্লায াভদন দদয়ায ভদতা ঈত্তয অভায থাদক তাদর অতভ ফরদত াযদফা। তা না দর 

ফেআ তফযত থাকদফা। এটাই হল পপ্ররক্ষা। আর অল্লা দম অভাদদযদক যীক্ষ্া কযদফন 

তা দতা ফদরআ তদদয়দ ন। 

এ াোও াল্টা তক ু ফরদর অযও তক ু ভো অদ । তখন য়তান ুদমাগ দদয় মাদফ, 

ফরদফ, ‘তুআ তঠকআ অত । দতায ভাুর তক অয দতায ভো ফুঝদফ? অতভ ফরদফা, বাআ! 

অনায ভাুর না ফুঝুু্ ক, অল্লা দতা ফুঝদফন। তাআ অতন তক ু না ফদর ফযআ করুন। 

কখদনাআ এভন কথা ফরদফন না মা দ্বাযা দফয়াদতফ ফা ঈগ্রতা প্রকা ায়। এভনতক মতদ 

দদদখন দম, অনায ঈয জরুভ কযা দে তফুও শুধু এিুকু ফরদফন দম, জী বাআ অতভ 

দভদন তনরাভ। অল্লা দমভন চান দতভনআ দফ। এদত অতন ভাুদরয আদত্তফাও কযদরন 

অফায জুরুদভয ফোাদয অল্লায কাদ  একিা তফচাযও তদদয় তদদরন। 
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 অনায প্রতততি কথাআ াদাকা দত াদয  

দতা ফরত রাভ, কথা ফরায ভয় অভযা অভাদদয কথাগুদরাদক মথাম্ভফ ুন্দয কদয ফরায 

দচষ্টা কযফ। প্রতততি কথাদক াদাকা ভদন কদয ফরদফা। অভাদদয প্রতততি কথাআ াদাকা ফদর 

গণে দফ মতদ অভযা ুন্দয কদয ফরদত াতয। 

অনাদক মতদ ফরা য়, বাআ অতন অজ দথদক মত কথা ফরদফন প্রতততি কথায তফতনভদয় 

দ িাকা কদয াদাকা কযায াওয়াফ াদফন। তাদর অতন তক এআ প্রস্তাফ গ্রণ কযদফন 

না? তনশ্চয়আ কযদফন। ফাস্তদফও দতা বাআ অনায প্রতততি কথা াদাকা দত াদয মতদ 

কথাগুদরাদক একিু ুন্দয কদয ফরদত াদযন। তাদর এিাদক অতন দকন গ্রণ কযদ ন 

না? 

ফয কযদর ম্মান ফাদে  

তায দচদয়ও ফে কথা তক বাআ জাদনন? অতন য়দতা বাফদ ন, অতন তনদজয ক দ দে 

তদদরন। তকন্তু ফোাযিা অদর তা না। অতন মতদ অল্লায জনে তনদজদক দ াি কদযন 

তাদর অল্লা দনেয াভদন অনাদক ফে কদয তদদফন। অতন জানদফনও না, অনায  

ওআ ভাুর বাআ য়দতা তাাঁয ঈযি বাআদদয াভদন অনায প্রংা কদয ফরদফন, ‘বাআ 

ভুক বাআদয়য কী দম ুন্দয অখরাক! কী অয ফরদফা! ুফানাল্লা, অতভ রজ্জায় দে 

মাআ। এবাদফআ অল্লা অনায ম্মান অযও ফাতেদয় তদদফন আনাঅল্লা। অয াদাকায 
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 ফোাযিা দতা অদ আ। এফায ফরুন বাআ এভন োদকজ তক তভ কযা মায়? অল্লা অভাদদয 

ফাআদক তাওতপক দান করুন। 

এতি র দফানা  

অয এয াদথ অদ  ততন নম্বয অযও একিা পাদয়দা, মা দফানা। তকন্তু তাও দকাদনা ংদ 

কভ না। কী দিা জাদনন? দিা র, মখন দুজন বাআ এদক দযয াদথ এভন তফনম্র 

অদফ ূণশ অখরাক প্রদশন কদয তখন য়তান যাদগ জ্বদর-ুদে দল দয় মায়। কাযণ দ 

ফেথশ দয়দ । দ ওআ দুআ বাআদয়য ভাদঝ পাির ধযাদত াদযতন। এ কাযদণ দ অপদা 

কযদত থাদক। 

য়তান বাফদত থাদক, অতভ তনদজদক ফে ভদন কদয জাািাভী রাভ, অয এযা তনদজদদযদক  

দ াি ভদন কদয জািাদতয তদদক চদর মাদে! দ অপদাদ জ্বদর-ুদে ভযদত থাদক। অয 

অল্লা ওআ দুআ বাআদয়য ন্তদয ভুাব্বত দঢদর দদন। তখন তাাঁযা একজন অদযকজদনয 

কাদ  অন বাআদয়য দচদয়ও তপ্রয় দয় মান। তাযা দয় মান এদক দযয অতখ তপল্লা। 

ঈতিত এক বাআঃ অতভ এক বাআদয়য ফোাদয জাতন, তাাঁয মখনআ দকাদনা বুর দয় দমত 

দে দে ফদর তদদতন, বাআ অভায বুর দয় দগদ । এয পদর তাাঁয ভাুর তাাঁদক খুফআ 

ভুাব্বত কযদতন। 

ঈস্তাদ অভাদ মাকাতযয়া াতপজাহুল্লাঃ  অরাভদুতরল্লা। দদখুন বাআ! অনায জনে ফ 

তক ুআ জ দয় মাদফ মতদ অতন শুধুভাত্র তনদজয জফানিা একিু ুন্দয কযদত াদযন। 
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 দচষ্টা কযদত থাকদর অল্লা তাঅরা অনায জনে জ কদয তদদফন এফং অযও দনক 

দনক অভদরয তাওতপক তদদফন আনাঅল্লা। 

অয এবাদফআ ধীদয ধীদয অভযা অভাদদয কাংতখত দআ ঈত্তভ চতযদত্রয গুদণ গুণাতিত দত 

াযদফা আনাঅল্লা দম গুদণ গুণাতিত ত দরন অভাদদয তপ্রয় নফী ভুাম্মাদ াল্লারাহু 

অরাআত ওয়া াল্লাভ। 

অজদকয অদরাচনা এখাদনআ দল কযত । অভায কথায় মতদ দকাদনা বুর দয় থাদক তাদর 

তা অভায ক্ষ্ দথদক অয তাদত করোণকয তক ু থাকদর তা একভাত্র অল্লায ক্ষ্ দথদক। 

অল্লা অভাদদয ফাআদক তাাঁয ন্তুতষ্টয দথ চরায তাওতপক দান করুন। অভীন। 

اجًعيٍ واصحابه وآنه دمحم خهقه خير عهى تعانى هللا وصهى  

انعانًيٍ رب لل انحًد اٌ دعواَا وآخر  

--------------------------- 


